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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
.................................................
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีกำหนดการคัดเลือกและตารางสอบสำหรับ
ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 723 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
๒๕๖4
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม คำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วัน ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.2/ว๑๖ ลงวันที่ ๒6
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 723 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 โดยอนุ มัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2563
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย กรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น หรื อ มี เหตุ พิ เศษ สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕64 รายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่งทีจ่ ะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

ที่

โรงเรียน

๑
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียนบ้านภูเงิน
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
โรงเรียนบ้านจำไก่
โรงเรียนบ้านค่า
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
โรงเรียนบ้านไร่อ้อย

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
พลศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

สังกัด

หมายเหตุ

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
/9.โรงเรียน...
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ที่

โรงเรียน

9 โรงเรียนบ้านดงอินตา
๑0 โรงเรียนบ้านยางขาม
11 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ

สังกัด

หมายเหตุ

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2

(รายละเอียดสาขาวิชาเอกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
อัตราเงินเดือน รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
-ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,050 บาท
-ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
-ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มหี ลักสูตรการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท
2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
2.2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ) คือ
(1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.3 มีคุณสมบัติสำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก กรณีมคี วามจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
2.3.1 เป็ น ผู้ ได้รับการคัดเลื อกเป็นพนั กงานราชการ ลู กจ้างประจำ ครูส อนศาสนา
อิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึด
ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการตามที่
มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการกำหนด
2.3.2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม
วิทยากร อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมี
ภาระงานการสอน/ตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาสามปีที่ปฏิบัติหน้าที่
สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับ วุฒิปริญญาตรี โดยผู้มี
อำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
/เงินรายได้...

-3เงิ น รายได้ ข องสถานศึ ก ษา หมายความว่ า เงิ น บริ จ าค ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บริ ก าร
ค่ าตอบแทนจากการให้ บ ริ ก าร การลงทุ น การใช้ ท รัพ ย์ สิ น ของสถานศึ ก ษา โดยมี ก ารนำเข้ า ระบบบั ญ ชี ข อง
สถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น
กรณี คุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้
พิจารณานับ หน่วยกิตใน Transcript ของผู้ สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนั บหน่ วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนั งสื อ สำนั กงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวัน ที่ 18 เมษายน 2556 และ หนั งสื อ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
ทั้งนี้ให้ กศจ. เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับ
การคั ด เลื อ กให้ ถู ก ต้ อ งตามประกาศรั บ สมั ค ร ตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว4 ลงวั น ที่
10 กุมภาพันธ์ 2558
อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการ
ประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือ
ให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรื อทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript
เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้
รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรั บใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร
หลักฐานที่ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ระหว่างวันพุธ ที่ 24 ถึงวันอังคาร
ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาราชการ
4.เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่าได้ศึกษาสำเร็จครบ
หลักสูตรแล้วซึ่ง ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณวุฒิสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่หลังวันเปิดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระเบียนแสดงผลการเรียน(ถ้ามี) จำนวน
1 ฉบับ
4.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
จำนวน 1 ฉบับ
/4.7 ใบรับรอง...

-44.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร
4.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
4.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
4.10 แบบสรุปประวัติการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมเอกสารแนบ จำนวน 1 ชุด โดยให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรองสำเนา (เอกสารแนบท้ายประกาศ 6)
4.11 หนั งสื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ งานการสอน ตามสั ญ ญาจ้างจริง (เอกสารแนบท้ า ย
ประกาศ 7)
4.12 ตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 3 ปี
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้าง โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรองสำเนา
จำนวน 1 ชุด
4.13 หนังสือรับรองกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เอกสารแนบท้ายประกาศ 8)
4.14 แบบรายงานประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับประกอบการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม
(เอกสารแนบท้ายประกาศ 9)
4.15 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9) จำนวน 1 ซอง
(เอกสารแนบท้ายประกาศ 10)
๔.16 ใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษา
ไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร เพือ่ ประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่รับ
สมัครมีสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้ อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัคร ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หากสอบคัดเลือกได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ ฯ ซึ่งได้
ตรวจพบภายหลัง จะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พะเยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกพร้อมวัน
เวลา สถานที่ และห้องสอบ ภายในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยา และทาง
เว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php
6.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
และประเมินประวัติและผลงาน และการสัมภาษณ์ ตามตารางต่อไปนี้
/ภาค ก...

-5ภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน / เวลา
วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น.
วิชาความรอบรู้
เวลา 11.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบ

วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ
วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564
เวลา 13.00 – 14.00 น.
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เวลา 15.00 – 16.00 น.

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

50 คะแนน
50 คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน / เวลา
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ระหว่างวันศุกร์ ที่ 16 เมษายน ถึง ประวัตแิ ละผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจาก
วันศุกร์ 23 เมษายน 2564
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564

50 คะแนน

สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

7.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
(เอกสารแนบท้ายประกาศ 4-5)
8.เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยประกาศผลการคัดเลือก
เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และภาค ค เท่ากันให้
ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และหากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็น ผู้ที่อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า การตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือว่าเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
/9.การ...

-69.การประกาศผล
จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา และทางเว็บไซต์ http://phayaopeo.com/index.php
10.การบรรจุและแต่งตั้ง
10.1 ผู้คัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ โดยให้ผู้
คัดเลือกได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกัน และจะเรียก
บรรจุและแต่งตั้งให้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
10.2 ผู้ ที่จะได้ รับ การบรรจุแต่งตั้ง ต้องเป็นผู้ที่มีคุณ วุฒิ ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก หากผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุ ณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่งหรือ
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10.3 การบรรจุและแต่งตั้ง จะยึด ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นหนังสือเรียกตัว
เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง จึ งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
และจะมีหนังสือเรียกตัวทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่ง
10.4 ผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณวุฒิสูงแต่นำคุณวุฒิต่ำมาสมัครสอบเมื่อได้รับคัดเลือกและได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
10.5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หาก
จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี
10.6 หากปรากฏว่าในการดำเนินการคัดเลือก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ
ดำเนิ น การผิ ดพลาดอัน อาจทำให้ เ กิ ดความไม่ เป็ น ธรรม ให้ คณะกรรมการศึ กษาธิการจังหวัด พะเยา มีอำนาจ
พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
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บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางและสาขาวิชาเอก
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564)
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
หมายเหตุ
กลุ่มวิชาภาษาไทย ได้แก่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
1. ภาษาไทย
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2. การสอนภาษาไทย
3. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
4. ภาษาและวรรณคดีไทย
5. วรรณคดีไทย
6. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
7. สาขาวิชาภาษาไทย
8. วิชาเอกภาษาไทย
9. การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
10. การสอนภาษาไทย
11. วิธีสอนภาษาไทย
12. ไทยคดีศึกษา
13. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
14.วิช าเอกในแบบคู่ที่มีวิช าเอกใดวิช าเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ที่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1-21
15.วิ ช าเอกอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ ก.ค.ศ.รั บ รองและ
กำห น ดเป็ นคุ ณ สมบั ติ เ ฉพ าะต ำแห น่ งสำห รั บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามแนว
ปฏิบัติการนับหน่วยกิต
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บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางและสาขาวิชาเอก
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564)
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
หมายเหตุ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
1. ภาษาอังกฤษ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. การสอนภาษาอังกฤษ
4. วิธสี อนภาษาอังกฤษ
5. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
10. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
11. วรรณคดีภาษาอังกฤษ
12. วรรณคดีอังกฤษ
13. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
14. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
15. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
16. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
18. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
19. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ)
20.วิช าเอกในแบบคู่ที่มีวิช าเอกใดวิช าเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ที่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1-19
21.วิ ช าเอกอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ ก.ค.ศ.รั บ รองและ
กำห น ดเป็ นคุ ณ สมบั ติ เ ฉพ าะตำแห น่ งสำห รั บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามแนว
ปฏิบัติการนับหน่วยกิต
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บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางและสาขาวิชาเอก
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564)
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
หมายเหตุ
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ได้แก่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
1. สังคมศึกษา,การสอนสังคมศึกษา
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2. การสอนประวัติศาสตร์,การสอนสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3. การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
4. ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์,ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและ
สังคม
5. พัฒนาสังคม,การพัฒนาชุมชน
6. สังคมศาสตร์,มนุษยศาสตร์
7. พัฒนามนุษย์และสังคม,บริหารทรัพยากรมนุษย์
8. สังคมวิทยา,มนุษย์วิทยา
9. ไทยคดีศึกษา,ไทยศึกษา
10. รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารรัฐกิจ
11. สังคมศาสตร์การพัฒนา,ทางสังคมสงเคราะห์
12. สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา
13. วัฒนธรรมศาสตร์,วัฒนธรรมศึกษา
14. ประวัติศาสตร์ตะวันออก,ประวัติศาสตร์ตะวันตก
15.พุทธศาสตร์,จริยศึกษา
16.วิช าเอกในแบบคู่ที่มีวิช าเอกใดวิช าเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ที่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1-15
17.วิ ช าเอกอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ ก.ค.ศ.รั บ รองและ
กำห น ดเป็ นคุ ณ สมบั ติ เ ฉพ าะตำแห น่ งสำห รั บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามแนว
ปฏิบัติการนับหน่วยกิต

-10บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางและสาขาวิชาเอก
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564)
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
หมายเหตุ
กลุ่มวิชาพลศึกษา ได้แก่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
1. พลศึกษา
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. การฝึกและการจัดการกีฬา
4. วิทยาการการกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
5. ศึกษาศาสตร์ - พลศึกษา
6. พลานามัย
7. สุขศึกษา
8.วิ ช าเอกในแบบคู่ ที่ มี วิ ช าเอกใดวิ ช าเอกหนึ่ งหรื อ
วิชาเอกทั้งคู่ที่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1-7
9.วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนด
เป็ น คุ ณ สมบั ติ เฉพาะตำแหน่ งสำหรับ ข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามแนวปฏิ บั ติ ก ารนั บ
หน่วยกิต

-11บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางและสาขาวิชาเอก
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564)
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
หมายเหตุ
กลุ่มวิชาปฐมวัย ได้แก่
มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ห รื อ
1.การปฐมวัย
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.ปฐมวัยศึกษา
3.การปฐมวัยศึกษา
4.การศึกษาปฐมวัย
5.โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
6.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7.วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
8.อนุบาลศึกษา
9.อนุบาล
10.การอนุบาลศึกษา
11.วิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง
หรื อ วิ ช าเอกทั้ ง คู่ ที่ ต รงตามชื่ อ สาขาวิ ช าเอก
ตามข้อ 1-10
12.วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ ก.ค.ศ.รับรองและ
กำหนดเป็ น คุณ สมบั ติเฉพาะตำแหน่ งสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
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บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทางและสาขาวิชาเอก
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564)
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
หมายเหตุ
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
1. คอมพิวเตอร์
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
10. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
11. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
13. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
14. คอมพิวเตอร์ศึกษา
15. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
16. ระบบสารสนเทศ
17. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
18. เทคโนโลยีสารสนเทศ
19. คอมพิวเตอร์และสถิติ
20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
22.วิช าเอกในแบบคู่ที่มีวิช าเอกใดวิช าเอกหนึ่งหรือ
วิชาเอกทั้งคู่ที่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ 1-21
23.วิ ช าเอกอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ ก.ค.ศ.รั บ รองและ
กำห น ดเป็ นคุ ณ สมบั ติ เ ฉพ าะตำแ ห น่ งสำห รั บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามแนว
ปฏิบัติการนับหน่วยกิต

-13อนึ่ง สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับ
สมั ค ร ให้ ถื อ ว่ าเป็ น เอกตรงตามประกาศรั บ สมั ค ร และกลุ่ ม วิ ช าเอก ให้ รวมถึ งคุ ณ วุฒิ ป ริญ ญา สาขาวิ ช าเอก
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกลุ่มวิชาหรือทางดังกล่าว ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
กรณี ผู้ ส มั ครนำหลั กฐานการศึ กษาที่มิได้ระบุส าขาวิช าเอกที่ ศึกษาไว้ หรือระบุไ ว้แตกต่างจาก
ประกาศรับสมัคร ให้นับจำนวนหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript (ฉบับภาษาไทยเท่านั้น) ดังนี้
1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลั กสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น
ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษา ตามข้อ 1 และ 2 จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C ในการ
นับหน่วยกิตรายวิชา ให้สถาบันศึกษาเป็นผู้รับรองรายวิชาที่ตรงกับกลุ่มสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ
หมายเหตุ ขอความร่วมมือให้ ผู้ ส มัครสอบค้นหา หนังสื อสำนักงาน ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการรับ รอง
คุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีรายชื่อคุณวุฒิจากสถาบันที่จบการศึกษาตาม
คุณวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาของผู้สมัคร ค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน
ก.ค.ศ. หรือ ที่ http://www.otep.go.th/ (เข้าไปที่สารสนเทศข้าราชการครู ➔คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง) หรือให้
ติดต่อขอรับหนังสือดังกล่าวได้จากสถาบันที่จบการศึกษา โดยให้นำไปเป็นหลักฐานการรับสมัครด้วย จำนวน 1 ชุด
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หลักสูตรการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564)
---------------------------------------------ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บความประพฤติ และการปฏิ บั ติ ของวิ ชาชี พครู
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่อง
ต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเน้นเนื้อหา
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 วินัยและการรักษาวินัย
2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
2.3 มาตรฐานวิชาชีพ
2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 สมรรถนะวิชาชีพ

/ภาค ข...

-15ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัยและหรือภาคปฏิบัติเกีย่ วกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1.ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
2.สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

-16-

เอกสารแนบท้ายประกาศ 5

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
สำหรับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้าง
เหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว ๑๖ ลงวันที่ 2๖ พฤศจิกายน 2557
และ ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)
*******************************
1. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

1 คุณวุฒิการศึกษา
1. ระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. ระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
2 ระยะเวลาปฏิบัติการสอน
1. ระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป
2. ระยะเวลา 11 ปี
3. ระยะเวลา 10 ปี
4. ระยะเวลา 9 ปี
5. ระยะเวลา 8 ปี
6. ระยะเวลา 7 ปี
7. ระยะเวลา 6 ปี
8. ระยะเวลา 5 ปี
9. ระยะเวลา 4 ปี
10. ระยะเวลา 3 ปี

(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
(10 คะแนน)
10 คะแนน
9 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน
6 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

3 สถานที่ปฏิบัติการสอน
1. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้ใช้
ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. ในภูมิภาคที่
รับสมัคร
2. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. นอกภูมิภาคที่
รับสมัคร
3. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ.

(5 คะแนน)
5 คะแนน
2 คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน

กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพียงระดับเดียว
พิจารณาจากระยะเวลาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาที่ระบุตามคำสั่งหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น
1 ปี)โดยคำสั่งหรือสัญญาจ้างให้
ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษานั้นๆ

พิจารณาจากคำสั่งหรือสัญญาจ้างที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปัจจุบันโดย
คำสั่งหรือสัญญาจ้างให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษารับรอง

-17ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

4 ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
1. ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้ใช้
ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคที่รับสมัคร
2. ภูมิลำเนาอยู่นอกภูมิภาคที่รับสมัคร

(5 คะแนน)
5 คะแนน
2 คะแนน

พิจารณาจากการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
(ทร. 14) ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า
180 วันนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวัน
สุดท้าย

5 ภาระงานการสอนตามตารางสอน
1. ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/
สัปดาห์ ขึน้ ไป
2. ภาระงานการสอน 12 - 18 ชั่วโมงหรือคาบ/
สัปดาห์
3. ภาระงานการสอน 5 - 11 ชัว่ โมงหรือคาบ/
สัปดาห์

(5 คะแนน)

6 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
ระดับภาค ประเทศหรือนานาชาติ หรือสูงกว่า
กลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือกลุ่ม
สถานศึกษา สังกัด สศศ.
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน ต่ำ
กว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือ
ต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษาสังกัด สศศ.
7
ผลงานทีเ่ กิดกับผู้เรียน
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ
หรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา
สังกัด สศศ.
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หรือจังหวัดหรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด
สศศ.
3. ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
หรือต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.

(5 คะแนน)
5 คะแนน

5 คะแนน
3 คะแนน

5 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน

4 คะแนน
3 คะแนน
(5 คะแนน)
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

ภาระงานการสอน หมายถึง จำนวน
ชั่วโมงหรือคาบที่ปฏิบัติการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เรียน ในภาคเรียนปัจจุบัน
ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยให้
แนบตารางสอน ซึ่งมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)
พิจารณาจากคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ
บันทึกเสนอหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดง
ว่าเป็นวิทยากร กรรมการหรือ
คณะทำงาน ที่สูงสุดเพียงระดับเดียวจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับรอง(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)
พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร
หรือหลักฐานอื่นของผู้เรียนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการ
จัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง
ระดับเดียวโดยมีผู้อำนวยการ
สถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)

-18ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

8 ผลงานที่เกิดกับตนเอง
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาค หรือประเทศ หรือ
นานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด
สศศ.
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หรือจังหวัดหรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด
สศศ.
3. ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
หรือต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
9 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(ประเมินโดยทางลับ)ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การอุทิศเวลาให้ราชการ
2. ขยัน อดทน รับผิดชอบ
3. การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
4. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
5. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

(5 คะแนน)
5 คะแนน

พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่ เกียรติบัตร
หรือหลักฐานอื่นของผู้สมัครที่แสดงว่า
ได้รับรางวัลจากการจัดการเรียนรู้
การส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคน
พิการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์
ทีไ่ ด้รับรางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียวโดย
มีผู้อำนวยการสถานศึกษารับรอง
(ถ้าไม่มีหลักฐาน ให้ 0 คะแนน)
พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม
วิธีการ
1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบประเมินตาม
แบบที่ สพฐ. กำหนด จาก
เว็บไซต์http://personnel.obec.go.th
หรือเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดส่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทำ
การประเมิน
2. ผู้ประเมินดำเนินการประเมินผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกตามรายการประเมิน
และทำสำเนาแบบประเมิน จำนวน 1
ฉบับ
3. ผู้ประเมินนำแบบประเมินฉบับจริงใส่
ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลง
ลายมือชื่อกำกับและเก็บสำเนาแบบ
ประเมินไว้ที่สถานศึกษา
4. ผู้สมัครนำผลการประเมินยื่นพร้อม
ใบสมัครที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.ที่
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี
5. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.นำผลการ
ประเมินไปรวมกับคะแนนประเมินตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดอื่น

4 คะแนน
3 คะแนน
(5 คะแนน)

หมายเหตุ 1. กรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งเป็นผู้รับรอง
เอกสารหลักฐาน และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2.ให้ผสู้ มัครนำเอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด ยื่นพร้อมใบสมัคร
ที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี

-192. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

5 เจตคติและอุดมการณ์

ค่าคะแนน

กรอบการพิจารณา

10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสาร
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
10 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทางการ
สื่อสาร
10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคำถามและการสื่อสาร
10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได้
10 คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ที่มี
ต่อวิชาชีพครู
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แบบสรุปประวัติการสอนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
........................................................
1. ข้อมูลผู้สมัครสอบ
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).......................................................ชือ่ สกุล..................................................................
ปัจจุบันปฏิบัติงานในโรงเรียน......................................................อำเภอ................................สพป................................
สมัครสอบในกลุ่มวิชา.......................................................................................
จ้างด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ
( ) พนักงานราชการ ( ) ลูกจ้างประจำ
( ) ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา
( ) พี่เลี้ยงเด็กพิการ ( ) พนักงานจ้างเหมาบริการ
( ) ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว............จ้างตามโครงการ..............................................................................
จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
( ) ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา อัตราจ้างปัจจุบัน............................บาท
2. ประสบการณ์การสอน
ตำแหน่ง
ตั้งแต่
รวมเวลา
ชุด คำสั่ง/สัญญาจ้าง
โรงเรียน
สพป.
ที่ เลขที่....../........
ที่ปฏิบัติงาน (เรื่ม ว.ด.ป. ถึง ว.ด.ป.) (ปี/เดือน/วัน)

รวมทุกสัญญา
ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ).............................................
(.......................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน................................
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ................
หมายเหตุ ให้แนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
1.สำเนาคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง ที่ปฏิบัติการสอนมาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาคำสั่งมอบหมายงานที่แสดงถึงภาระงานการสอนตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
คำสั่งหรือสัญญาจ้างหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นลูกจ้างหรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติการสอน
มาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 1 ชุด
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โรงเรียน..................................................
อำเภอ................จังหวัด..........................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
วุฒิ(ตัวย่อ) ........................................สาขาวิชาเอก ...........................................ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
 พนักงานราชการ โรงเรียน.........................................สังกัด.....................................................
 ครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ โรงเรียน.................................สังกัด.........................................
 ครูอัตราจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน.....................สังกัด...................................
 ครูสอนศาสนาอิสลาม/วิทยากรอิสลาม โรงเรียน...........................สังกัด...................................
 ลูกจ้างประจำ โรงเรียน................................................สังกัด.......................................................
 พนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียน.........................................สังกัด............................................
 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ โรงเรียน....................................สังกัด.................................
 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา โรงเรียน....................สังกัด.................................
 อื่น ๆ ระบุ...................................................................................................................................
โรงเรียน............................................................อำเภอ......................................................................
สังกัด สพป./สพม....................................................... ตั้งแต่วันที่ ................เดือน.......................พ.ศ...........................
ถึงวันที่................................เดือน.......................พ.ศ........................... รวมทั้งสิ้น.................ปี.............เดือน..........วัน
(นับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ให้ไว้ ณ วันที่ ................เดือน.......................พ.ศ...........................
(ลงชื่อ)....................................................
(..............................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................
หมายเลขโทรศัพท์....................................
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-22หนังสือรับรองกรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา

ที่ ศธ............../...................

โรงเรียน..................................................
อำเภอ................จังหวัด..........................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
วุฒิ(ตัวย่อ) ........................................สาขาวิชาเอก ...........................................ผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ปี พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันเป็นอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างจาก
เงินรายได้ของสถานศึกษา (หมายถึง เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน
การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา และนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือ
ระเบียบทีท่ างราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่น ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น)
โรงเรียน............................................................อำเภอ......................................................................
สังกัด สพป./สพม....................................................... ตั้งแต่วันที่................เดือน.......................พ.ศ...........................
ถึงวันที่................................เดือน.......................พ.ศ........................... รวมทั้งสิ้น.................ปี.............เดือน..........วัน
(นับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
ให้ไว้ ณ วันที่ ................เดือน.......................พ.ศ...........................
(ลงชื่อ)....................................................
(..............................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................
หมายเลขโทรศัพท์....................................
หมายเหตุ ให้ แ นบหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า เป็ น การจ้ า งเหมาด้ ว ยเงิน รายได้ ข องสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น เงิ น
ที่สถานศึกษาได้รับไว้ โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทาง
ราชการกำหนด เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินตามที่ทางราชการกำหนด และสำเนาทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา
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รหัสประจำตัวผู้สอบ

แบบรายงานประวัติและผลงาน
ประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.)
ในการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โดย
……………………………..………………………..
ตำแหน่ง.....................................................
โรงเรียน.......................................................
สพป./สพม…………………………………………
สมัครสอบในกลุ่มวิชา......................................................................

-24แบบรายงานประวัติและผลงาน
ประกอบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค.)
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มคี วามจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
...............................................................................................
ประวัติและผลงาน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................ชื่อสกุล...............................................................
ปัจจุบันปฏิบัติงานในโรงเรียน....................................................อำเภอ................................สพป..................................
จ้างด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ
( ) พนักงานราชการ ( ) ลูกจ้างประจำ
( ) ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา
( ) พี่เลี้ยงเด็กพิการ ( ) พนักงานจ้างเหมาบริการ
( ) ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว...........จ้างตามโครงการ...............................................................................
ปฏิบัติการสอนในวิชา/กลุ่มสาระ................................................................................................................
จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
( ) ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา อัตราค่าจ้างปัจจุบัน......................บาท
ปฏิบัติการสอนในวิชา/กลุ่มสาระ............................................................................................................
1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ระดับปริญญาตรี วุฒิ.......................วิชาเอก............................จบจาก........................ปี พ.ศ..............
( ) ระดับปริญญาโท วุฒิ.........................วิชาเอก..........................จบจาก........................ปี พ.ศ..............
( ) ระดับปริญญาเอก วุฒ.ิ ........................วิชาเอก..........................จบจาก........................ปี พ.ศ..............
(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............)
2. ระยะเวลาปฏิบัติการสอน
ชุดที่

คำสั่ง/สัญญาจ้าง
เลขที่........./.........

โรงเรียน

สพป.

ตำแหน่งที่
ปฏิบัติงาน

รวมทุกสัญญา

(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............)

ตั้งแต่ (เริ่ม ว.ด.ป ถึง
ว.ด.ป)

รวมเวลา
(ปี/เดือน/วัน)

-253. สถานที่ปฏิบัติการสอน
( ) 1. ปฏิบัติการสอนอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
( ) 2. ปฏิบัติการสอนอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้
( ) 1. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ. ในภูมิภาคที่รับสมัคร
( ) 2. ปฏิบัติการสอนในสังกัด สศศ.นอกภูมิภาคที่รับสมัคร
( ) 3. ปฏิบัติการสอนนอกสังกัด สศศ.
(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............)
4. ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
( ) 1. ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
( ) 2. ภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.ให้ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้
( ) 1. ภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคที่รับสมัคร
( ) 2. ภูมิลำเนาอยู่นอกภูมิภาคที่รับสมัคร
(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............)
5. ภาระงานการสอนตามตาราง
( ) 1. ภาระงานการสอน 19 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์ขึ้นไป
( ) 2. ภาระงานการสอน 12-18 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์
( ) 3. ภาระงานการสอน 5-11 ชั่วโมงหรือคาบ/สัปดาห์
(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............)
6. การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน
( ) 1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน ระดับภาค ประเทศหรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่ม
สถานศึกษา สังกัด สศศ.
( ) 2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือกลุ่ม
สถานศึกษา สังกัด สศศ.
( ) 3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน ระดับสถานศึกษาหรือต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด
สศศ.
(เอกสารประกอบหน้าที่..............ถึง.............)

-267. ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
( ) 1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
( ) 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือเม่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
( ) 3. ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(เอกสารประกอบหน้าที่ ............ถึง............)
8.ผลงานที่เกิดกับตนเอง
( ) 1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือนานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
( ) 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือเม่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
( ) 3. ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือต่ำกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
(เอกสารประกอบหน้าที่ ............ถึง............)
9. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยทางลับ)
จำนวน 1 ซอง
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องมีข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก
(ลงชื่อ).............................................
(.......................................................)
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก

ขอรับรองว่าข้อมูลของ....................................................................................เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ).............................................
(.......................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน................................
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ................

-27-
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สำหรับประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9)
ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

คำชี้แจง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ จำนวน 2 ฉบับ)
ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้รับการประเมิน..........................................................ตำแหน่ง..........................................................
โรงเรียน/หน่วยงาน................................................................สังกัด..........................................................................
ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกที่
( ) กศจ...........................................................
( ) อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ส่วนที่ 2 ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติ ประเมินโดยเลือกระดับเดียวในแต่ละรายการ
ประเมินที่ตรงกับพฤติกรรมการทำงานของผู้รับการประเมิน
ระดับการปฏิบัติ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
พฤติกรรม
มีพฤติกรรมที่
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
รายการประเมิน
ที่แสดงออก
แสดงออก
ที่แสดงออก ที่แสดงออก ที่แสดงออก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับ
ระดับน้อย
ระดับน้อย
(5 คะแนน)
(4 คะแนน)
ปานกลาง
(2 คะแนน)
ที่สุด
(3 คะแนน)
(1 คะแนน)
1.การอุทิศเวลาให้ราชการ
2.ขยัน อดทน รับผิดชอบ
3.การมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน
4.การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
5.การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ชุมชน สังคม
รวมคะแนน
ผลการประเมิน (1)+ (2)+ (3)+ (4)+ (5 =………………………………………คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
5
ลงชื่อ........................................................................... ผู้ประเมิน
(..........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................................
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ….................

